JIHoČE SK Ý

KRAJ

|VG R' J |Ř | Z I I , 4 o L A
HEJ TI \, 1 4 N
datum:
15.6.20íí

V sou|adus s 40 odst.1 zákonač.129l20oosb., o krajích,
V platném
znění
svo|ávám
24. zasedáni ZastupiteIstvaJihočeskéhokraje
na útený
28.června2011 od 10:00hodin.
Zasedáníse konáVe Ve|kém
zasedacím
sá|e(2.pod|aŽí,
ě. dV.2.oo8)Krajského
úřaduJihoěeského
kraje,u|.U Zimního
stadionu1952/2,
České
Buděiovice.

Mgr. JiříZimola,v.r'

Pří|oha:
Návrhprogramu24. zasedániZa
- { ; . rišen c l | L.

5,

.ž|"l"t

Jihočeského
kraje

Návrh p.ogramu24. zasedánízastupiteIstvaJihočeskéhokra|e
dne 28' června20.|,l
1'
2'
3'
4'
5'
6'

zahájení
ZpráVao činnosti
RadyJihočeského
krajeza období
od 11. 5. do 10.6. 2011
p|něni
ZpráVao
usneseníZastupite|stva
Jihoěeského
kraje
záVěÍečný
účet
Jihočeského
krajeza rok2010
Rozpočtové
změny17l'l1
jednotek
program
Granto\4i
na podporu
sDH obcíJihočeského
kraje'1' výzvaprc rok2011
- výběrpoektůz na\,lýšené
částky
7' Programinvestiční
Výstavby
a opravna si|nicích
||.a |||'třidyna územiJihočeského
kraje_
'l
aklualizace 201
8' Jmenovánínovýchč|enů
Výběro\^ých
komisíZprostředkujícího
subjektuJihočeského
kraje
pro Výběr projektů
v Prioritniose 1V rámci operaěníhoprogramuVzdě|áVánípro
konkurenceschoonost
projektuV rámciG|obálního
grantu
9' NáVÍhna odstoupení
od sm|ouvyo rea|izacigrantového
Cz. 1'0711'2.06operaěníhoprogramu Vzdě|áVánípro konkurenceschopnost
ě'
soNioGEt/6/2009
'10.Grantové
projéktydoporučené
k financováníve 2' yýzvéV rámci G|obá|níhograntu
programu
pro konkurenceschopnost
Jihočeského
krajeV operačním
VzděláVání
- ob|ast
podpory3.2
11'Dodatek
č.4 k Rámcovésm|ouvěo poskytnuti
dotacez rozpočtu
Jihočeského
krajepro
RRRSJZ
12'Poskýnutídotacez rozpočtu
Jihoěeského
krajeUřadu Regioná|niradyregionusoudrŽnosti
prostředků
pro]ektů
Jihozápad- navýšenÍ
ke spolufinancování
RoP NUTs lI Jz
podkladů
13'Prvníúplnáaktua|izace
územně
ana|ytických
Jihočeského
kraje
programuPodporatvorbyúzemněp|ánovací
14'Udě|enÍ
Výjimkyz pravide|grantového
dokumentace
obcí- VýzVapro rok2008
15'GrantovýprogramPodporatvorbyúzemněp|ánovací
dokumentace
obci - Výběrpoektů
projektu
pavi|onu
16'ReaIizace
D
Nemocnice
JindnchůV
Hradec'
a' s. _ 1.etapa''
,'Výstavba
program.Podpora
17'Grantový
Vzdě|áVání
|ékařů
V nemocnic|ch
se sídIem
V Jihočeském
kraji.
2' výzva
programuPodporaminimá|nisítě protidrogových
18.NáVrhGrantového
s|užebna Území
pro
Jihočeského
kraje'rozvojs|uŽeb,2. Výzva r. 20,|1
programPodporaterénních
19.PříspěVkový
sociá|ních
s|užeb'
1' VýzVapro rok 2011- Výběr
pro]ektů
20.zrušenIusnesenizK Ve věci schvá|ení
reaIizaceprojektuVoŠLa SLŠB. Schwarzenberga'
předk|ádaného
Písek
do oPŽP a schvá|ení
kofinancování
a předfinancováni
z rozpočtu
Jihočeského
kraje
projektu
předk|ádaného
předfinancování
2'l.schvá|enl
rea|izace
do oPŽP a jehokoÍinancování,
_
a financovánínezpůsobi|ých
Výdajůz rozpočtuJihočeského
kraje sUPŠ Bechyně,
Písecká203
projektu
předk|ádaného
předfinancování
22.schVá|ení
rea|izace
do oPzP a jehokoÍinancování,
_
a financovánínezpůsobi|ých
Výdajůz rozpočtuJihočeského
kraje soŠ B|atná,V
Jezá|kách745
předk|ádaného
23.schvá|ení
předÍinancování
realizaceprojektu
do oPŽP a jehokofinancování,
_
a financování
nezpůsobi|ých
Výdajů
z rozpočtu
Jihočeského
kraje sPŠstrojnía stavební'
Tábor'Komenského
1670

U zimníhostadionu1952/2'37076 České
Budějovice'
téefon:386
72o493'fax|386354967
e'rnái|:hejtman@kraj-jihocesky'cz,
www'kraHihocesky'cz
slránka2

předÍinancování
projektu
předk|ádaného
do oPzP a jehokofinancovánÍ,
24.schVá|ení
reaIizace
_
kraje MŠ pro zrakově
Výdajůz rozpočtuJihočeského
a financovánínezpůsobi|ých
postižené,
ceskéBudějovice,Zachariášova
5
25,DodaÍky
zřizovacích
|istinško|a školskýchzařizeniziizovanýchkrajem
26' Kofinancován
í a předfinancováníprojektů ,,Přeshraničnizemská Výstava Horní
zemská VýstavaHorní
a ,,Přeshranični
Rakousko/jižní
Čechy2013, část l' (příprava)''
z rczpoětuJihočeského
kraje
Rakousko/jiŽní
cechy 2013,část||'(rea|iza}e)
a předfinancování
z
27.Rea|izaceprojektu,'Healthacrossin Practice..a jeho kofinancování
kraje
rozpočtu
Jihočeského
z
spojuje''a jeho kofinancovánía předfinancování
28.ReaIizaceprojektu
',DosaŽiteInost
rozpočtu
Jihočeského
kraje
29'Program regeneraceměstskýchpamátkovýchrczeNacía měStskýchpamátkovýchzón
projekty
2011- Vybrané
. 3' částžádostí
k projednáni
na hospodařeni
V |esích
30'PřispěVky
proVyúčtování
akce- obeco|ešná
31'Prod|ouŽení
termínu
podmÍnek
propopu|ace
na rybníce
NoVýu cernoháje- schvá|eni
obojŽiveIníků
32'optimalizace
projektu
oPŽP, oblastpodpory
6'2.
|et2o1.|- 2015
33'UVěroVá
sm|ouva
s E|Bproobdobí
prominutí
pená|e
rozpoětové
kázně
odvodůa
za porušení
34.Žádostio
Ma|etkové
dispozice
vypořádání
nemovitostí
35'záměrmajetkopráVního
MajetkopráVni
Vypořádáni
nemovitostl
36'
kraje
spráVéa údržbě
siInicJihočeského
37'Předánistavebk hospodařeni
krajema
meziJihoěeským
Ve věci směnynemovitostí
38'Změnausnesení
č'479l2o,|olzK-19
Ředitelstvím
si|nica dá|nicČR
nemovitostí
v k' ú.NováVes u Čižové
39'Prodejnepotřebných
40'ryŽ Žumberk- výkupzápadníhosvahu
41'hušeniusnesení
č.44112008/zK
krajeza obdobiod 13' 12'
Výboruzastupitelstva
Jihočeského
A2.zprávao ěinnostiFinančního
2 0 1 0do 1 9 .5 .2 0 1 1
krajeza obdobiod 20' '1'
výboruzastupite|stva
Jihočeského
43'zpÍávao ěinnostiKontro|ního
do 9. 6.20 1 1
krajeza obdobíod 31.
Jihoěeského
44'zpráva o činnosti
Výborupro rozvojkrajezastupite|stva
1.do 1 6 .5 .2 0 11
45.zpráva o činnostiVýboru pro venkov' zemědě|stvía životniprostředíZastupiteIstva
od 13' 12.2010do 16,5. 2011
Jihoěeského
krajeza období
46'zpúva o činnostiVýboru pro Výchovu' Vzdě|áVánía zaměstnanostzastupitelstva
Jihočeského
krajeza obdobiod 10.1.do 6.5' 2011
jednání
2011
zastupite|stva
krajena ||'po|o|eti
47'Harmonogram
kraje
48'Záštity
č|enů
RadyJihočeského
49'Různé,
diskuze
50.záVěr

U zimniho s|adionu1952/2'370 76 ČeskéBudějovice,le|6fon:386 720 493, faK 386 354 967
www'kmijihocesky.cz
e'mail: hejtmán@kíaj.jihocesky'cz'

